Prudnik, dnia 1L07.2017 r.
Gmina Prudnik
Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
ul. R1,nek I
48-200 Prudnik
Tel: (77) 437 66 55
e-mail: inkubatory@prudnik.pl

Zapytafie ofefiowe - numer sprawy: APiRGP.4I3 .4.2017

ZAPYTANIE OF'ERTOWE

na wykonanie okresowego pigcioletniego przegl4du stanu technicznego obiektu budowlanego Inkubatora
PrzedsigbiorczoSciprzy Placu Zamkowym2 w Prudniku w zakresie instalacji elektrycznej zgodnie z art. 62 ust.
I pkr.2 ustawy z dniai lipca r9l4 roku - Prawo Budowlane ( Dz.U nr 243 22010 roku poz. 1623'.,.
Numer sprawy: APiRGP.413 .4.2017
I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik
ul. Rynek I
48-200 Prudnik
numer telefonu: (77) 437 66 55
e-mail : inkubatory@prudnik.pl

II. TRYB PROWADZENIA POSTEPOWANIA:
Zapltanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Zarz1dzeniem nr 312014 z dnia 18.04.2014 r. w sprawie
postgpowania przy dokonywaniu w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik wydatk6w publicznych
nieobj gtych przepi s ami U stawy Prcw o Zam6wiefl publicznych,

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA (ZAPYTANIA OFERTOWEGO):
l,Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest okresowa kontrola stanu techniczrego obiektu
budowlanego Inkubatora Przedsigbiorczoici przy Placu Zankorym 2 w Prudniku zgodnie z art. 62 Prawa
budowlanego polegaj4ca na:

i

i

sprawdzeniu stanu technicznego przydatnoSci instalacji elektrycznej piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnoSci pol4czen, osprzgtu, zabezpieczen i Srodk6w ochrony od poraZeri odpornoSci izolacjiprzewod6w oraz
uziemieri instalacji i aparat6w (rezystancja izolacji, impedancja izolacji pgtli zwarcia, sprawdzenie wyl4cznik6w
r6hricowo-pr4dowych, rezystancja izolacjikabli lkV, odpornoSC uziom6w odgromowych, uziemienie ochronne,
ci4gloSd przewod6w wyr6wnawczych, sprawdzanie wyl4cznika p.poZ., natgZenie oSwietlenia, o5wietlenie
ewakuacyjne).
2, Informacje dodatkowe:

a) Przegl4d nale?y wykonai w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiaj4cego

i w obecnoSci

upowaznionego przedstaw iciela Zamawiaj 4cego.
b) Kontrola powinna zostat przeprowadzona przez osoby posiadaj4ce uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalnoSci.
3. Usluga stanowi4ca przedmiot niniejszego zapyiania ofertowego musi byC wykonywana zgodnie z przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, Polskimi Normami oraz siluk4 budowlana.

IV. WARUNKI PLATNOSCI:
Po wykonaniu umowy, platne przelewem w terminie

2l

dni od daty otrzymania faktury wystawionej przez

wYKONAWC4.
V. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO:
28.07.2017 r.

VI. FORMA ZN-OZENIAOFERTY:
1. Ofertg (na FORMULARZU OFERTY stanowi4cym zatr4cnik numer 1 do zapytania ofertowego tale|y ztoiry|
w formie pisemnej i dorgczyl na adres:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik, ul. Rynek l, 48-200 Prudni lub na adres e-mail:

inkubatory@prudnik.pl.

VII. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIAOFERI:
1. Miejsce skladania ofert:
Gmina Prudnik - Agencja Promocji i Rozwoju Gminy prudnik, ul. Rynek l,4g-200 prudnik,
Termin skladania ofert: 18.07.2017 r, do godz. 15.00,
2.Termin rodrzygnigcia ofert: 19.07 . 2017 r. o godz. 9.00
3.Termin zwiqzania ofert4: 19- 28.07 .2017 r.

VIII. WYKAZ DOKUMENTOW I OSWIADCZEN, JAK]E ZOBOWIAZANI SA ZN-OZYC WRAZ
z OFERT{ - WYKONAWCY:
Wykonawca jest zobowiqzany do zlohenia wraz z ofert1:
l) oSwiadczen (na zal4czniku numer 1 do zapytania ofertowego FORMULARZ OFEKIY) potwierdzaj4 cych, ze
Wykonawca:
- zapoznal sig z zapytaniem ofertowym numer sprawy: APiRGP.4l3.4.20l7 (w tym opisem przedmiotu
zam6wienia) i nie wnosi do niego zaslrzeheh,
- posiada uprawnienia niezbgdne do wykonania przedmiotu zam6wienia (zapytaria ofertowego),
- posiada niezbgdn4 wiedzg i doSwiadczenie oraz dysponuje lub bgdzie dysponowal potencjalem technicznym,
a takhe os ob ami zdo lnymi do wykonan i a zam6w ienia,
- majduje sig w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie zamowienia,
- jeslzwi4zanv ofert4 do dnia 28.07.2017 roku:
2) oSwiadczefi (na zalqczniku numer I do zapytania ofertowego FORMULARZ OFERTY) zapytanie ofertowe
numet sprawy APiRG413.4.2017 potwierdzaj4cych, ze w stosunku do wykonawcy:
- nie otwarto likwidacji lub nie ogloszono upadloSci (chyba, ze po ogloszeniu upadloSci Wykonawc,a zawarl
uklad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s4du, jeZeli uklad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidacj 9 maj 4tku upadtego) ;
3) wypelnionego FORMULARZA OFERTY stanowi4cego zalqczniknumer 1 do zapytania ofertowego.
KaLdy z Wykonawc6w jest zobowiqzany zloLyt dokumenty wymagane przez Zamawiaj4cego w jednej
z nastgpuj?cych form:
- oryginaty
- kserokopie poSwiadczone za zgodnoS ( z ory ginalem W zez Wykonawca.

-

-

-

IX. KRYTERIUM OCENY OFERT I JEGO/ICH ZNACZENIE:

l) cena - 100 %
2) cena musi obejmowad wynagrodzenie Wykonawcy .z tytllu realizacji przedmiotu zapy4ania ofertowego
opisanego w ust. III pkt.l OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ZAPYTANIA OFERTOV/EGO w terminie
w ust, V TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOV/IENIA ZAPYTANIA OFERTowEGo
nalelny podatek VAT.

WSKAzanym
or az

UWAGA:

- cena musi byf zaokrqglona do dw6ch miejsc po przecinku, czyli z dokladno6ci4 do jednego grosza.
3) W okresie obowi4zywania umowy - cena nelto za uslugi stanowi4ce przedmiotzapytania ofertowego nie
moze ulec zmianie na niekorzySl Zamawiajqcego. WysokoSd stawki naleznego podatku VAI mo2e ulec
zmianie wskutek jej urzgdowej zmiany na uslugi stanowi4ce przedmiot niniejszego zam6wienia. W takim

przypadku nowa stawka podatku VAT obowiqzywadbgdzie od daty wejScia

jej wysokoSd,

w

irycie przepis6w zmieniaj4cych

X. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI:
Malgorzata Halek Malinowska Kierownik Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
tel:77 438 01 06, kom: 781761

121, e-mail: inkubatory@prudnik.pl,
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